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DOCUMENTS DE MATRÍCULA 
 

CURS 2019-2020 

 
 

 
 
 

 
 

ALUMNE/A:________________________________
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DOCUMENTS PER LLIURAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE 
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FULL DE DADES PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA  
CURS 2019-2020 

 

Dades de l’alumne/a 

Nom: 

Cognoms: 

DNI / NIE:  

Adreça:  

Municipi: 

    

    

    

    

  Codi postal:  

Tarja sanitària 
número: 

Data de naixement: 

Nacionalitat: 

Escola de 
procedència (SOLS 1r ESO): 

  

 Lloc de 
naixement: 

 

  

  

Pare/mare o tutors 

 

Nom:  Cognoms:  DNI:  

      

Nom:  Cognoms:  DNI:  
 

 

1r Telèfon de 
contacte 

 
Propietari/a 
del telèfon 

 

2n Telèfon de 
contacte 

 
Propietari/a 
del telèfon 

 

3r Telèfon de 
contacte 

 
Propietari/a 
del telèfon 

 

4t Telèfon de 
contacte 

 
Propietari/a 
del telèfon 

 

Correus electrònics:  

Pare, tutor 
 
Mare, tutora  
 

 Autoritzo aquest correu electrònic per rebre totes les notificacions del 
centre i em responsabilitzo de notificar al centre qualsevol canvi que afecti 
als telèfons de contacte i/o correu electrònic. 
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Necessitats educatives específiques:      SI          NO  
 
Observacions:__________________________________ 

Segon Idioma:  Francès                             SI          NO  

Religió                                                          SI          NO  

Observacions:__________________________________ 

Utilitzarà el servei de menjador:                SI          NO           

Observacions:__________________________________ 
 
Observacions mèdiques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formalització de la matrícula a l’Institut La Mitjana implica l’acceptació de les normes d’organització 

i funcionament del centre, així com les modificacions i/o actualitzacions que aprovi el Consell Escolar 

del centre. Les dades personals recollides s’integraran en una base de dades del Departament 

d’Ensenyament que té per finalitat el seguiment de l’ocupació de les places escolars sostingudes amb 

fons públics i la gestió de les incidències que es puguin derivar del concert educatiu , i estaran 

protegides d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal . Les dades personals recollides s’integraran a la base de dades del 

centre que té per finalitat dur a terme la gestió acadèmica-administrativa i estaran protegides d’acord 

amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. 

 
 
 
 
(Signatura pare, mare, tutor/a legal) 
 
 
Lleida,.......... de............................. de 2019 
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU  
DE L’INSTITUT LA MITJANA DE LLEIDA 

 

Les persones sotasignades,..................................................... (nom i cognom), 
com a ............................. (càrrec) del centre educatiu Institut La Mitjana de 
Lleida, i ............................................. (nom i cognom del pare, mare, tutor/a de 
l’alumne/a) ........................................................, a la localitat de Lleida, amb 
data .......................... conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció 
conjunta de la família i l’institut, signem aquesta carta de compromís educatiu, 
la qual comporta els següents compromisos: 

 

COMPROMISOS 

 
Per part del centre  

 
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de 
l’alumne o alumna 
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.  
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 
l’alumne o alumna respectant la normativa i el marc curricular vigent.  
4. Informar a la família del Projecte educatiu i de les Normes d’organització i 
funcionament del centre.  
5. Informar a la família i alumne o alumna dels criteris que s’apliquen per 
avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si s’escau, 
explicar a la família els resultats de les avaluacions.  
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per 
atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne 
informada la família.  
7. Mantenir comunicació regular amb la família, tantes vegades com es cregui 
convenient, per part del tutor, per informa-la de l’evolució acadèmica i 
personal de l’alumne o alumna.  
8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o 
alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 
desenvolupament acadèmic i personal. 
 9. Atendre en un termini raonable, dins un marge aproximat de 15 dies, les 
peticions d’entrevista o comunicació que formuli la família.  
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests 
compromisos i, si s’escau, el contingut, en el termini d’un curs escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario
Placed Image
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Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del personal 
docent i no docent del centre, més específicament, la de l’Equip Directiu.  

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les 
complicitats que són necessàries per aplicar el Projecte educatiu del centre.  

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del 
centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el 
desenvolupament normal de les classes. 

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència 
regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques 
encomanades pel professorat.  

5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar 
el material per a l’activitat escolar.  

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, 
coincidències o suggeriments en relació i amb l’aplicació del Projecte educatiu 
en la formació del fill o filla. 

7. Facilitar al centre les informacions del fill/filla que siguin rellevants per al 
procés d’aprenentatge.  

8. Atendre, en un termini raonable, dins un marge aproximat de 15 dies, les 
peticions d’entrevista o comunicació que formuli el tutor o equip directiu del 
centre.  

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o 
filla. 

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.  

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels 
compromisos de la carta i, si s’escau, el contingut, en el termini d’un curs 
escolar.  
 
Per part de l’alumne/a:  
 

1.- Vetllar per obtenir bons resultats acadèmics.  

 

2.- Col·laborar en el bon ambient de l’institut.  

3.- Vetllar sobre el meu comportament i actitud.  

4.- Complir i fer complir la normativa vigent.  

5.- Mostrar una actitud de respecte en vers companys, professorat, monitors, 
PAS i tot el personal del centre.  

6.- Tenir cura del mobiliari, dels estris i del material del centre i col·laborar en 
el manteniment de la neteja dels espais de l’institut.  

7.- Ajudar i responsabilitzar-me de les tasques que se m’encomanin.  

8.- Participar en trobades de mediació com a mitjà per a resoldre conflictes.  

9.- Col·laborar en tasques de tutorització i acollida , tant dels alumnes 
nouvinguts, com dels alumnes més petits del centre.  
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10.- Respectar les diferències, entenent que tots tenim els mateixos drets i 
deures, i que no depenen de l’edat, ni del lloc de procedència.  

Col·laborar per fer del centre un lloc segur, i no discriminar ningú pel seu 
origen, aspecte, ni per les seves idees, ni per la seva manera de ser.  

11.- Generar un ambient favorable a l’estudi, una conducta correcta i un clima 
d’ordre i silenci, tant a l’aula, com altres espais del centre (passadissos, 
menjador, espais d’esbarjo, vestidors, lavabos, autocar,...).  

12.- Mostrar interès , participant i col·laborant en la dinàmica de treball, amb 
actitud positiva, per atendre les explicacions i indicacions del professors, PAS 
i monitors.  

13.- Dur sempre l’agenda per anotar els deures, treballs i previsions i fent-la 
servir de contacte entre l’institut i la família.  

14.- Denunciar davant d’un adult (família, tutor/a, psicopedagogues, equip 
directiu,...) qualsevol situació, que posi en perill la integritat física o 
psicològica, o suposi qualsevol tipus de vexació o humiliació de qualsevol 
membre de la comunitat educativa.  

15.- Protegir els meus drets i els drets dels altres.  

16.- Respectar les propietats dels altres.  

17.- No excloure ningú de participar en les activitats del grup.  

19.-Revisar conjuntament amb el centre educatiu i la meva família el 
compliment dels compromisos de la carta , i si escau, el contingut , al llarg del 
curs.  

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

L’alumne/a    La família      El centre 

 
 

Signatura    Signatura      Signatura  
 
 

 
 

Lleida, ……………… de …...….........  de 2019 
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AUTORITZACIONS PER MENORS DE 14 ANYS 
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AUTORITZACIONS PER MENORS DE 14 ANYS 
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AUTORITZACIONS PER MAJORS DE 14 ANYS 
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AUTORITZACIONS PER MAJORS DE 14 ANYS 
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AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR SORTIDES I ACTIVITATS 

CURRICULARS, DINS DE CIUTAT DE LLEIDA CURS 2019-2020 

 
En/Na .................................................................................... ............................. 

amb DNI ……........................, com a (pare/mare/tutor) de l’alumne/a ................ 

.............................................................................................................................. 

 

 

AUTORITZO 

al meu fill/a, durant el curs acadèmic 2019-2020 a participar en les activitats 

lectives, pedagògiques i de lleure que s’organitzin, degudament aprovades pel 

Consell Escolar del centre, i que impliquin la sortida del recinte de l’ institut.  

 

Signatura: 

Lleida a ................. de ....................... de 2019  
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AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR SORTIDES I ACTIVITATS 

CURRICULARS, D’UN DIA FORA DE LLEIDA  
CURS 2019-2020 

 
En/Na .................................................................................... ............................. 

amb DNI ……........................, com a (pare/mare/tutor) de l’alumne/a ................ 

.............................................................................................................................. 

 

 

 

AUTORITZO 

 

al meu fill/a, durant el curs acadèmic 2019-2020 a participar en les activitats 

lectives, pedagògiques i de lleure que s’organitzin, degudament aprovades pel 

Consell Escolar del centre, i que impliquin la sortida del recinte de l’ institut 

durant un dia fora de la ciutat de Lleida.  

 

Signatura: 

Lleida a ................. de ....................... de 2019  

  



 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut La Mitjana 
Carrer Vicens Ximenis s/n 
25005 Lleida 

Tel. 973982370 
ins-lamitjana@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/ins-lamitjana 

 

  

Pàgina 13 de 20 

 

 
 

DOCUMENTS DE MATRÍCULA 
 

CURS 2019-2020 

 

 
 
 

 
 

ALUMNE/A:_____________________________________________________

1r*  2n*  3r*  4t*  ESO 
 

*Marcar el curs 
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DOCUMENTS PER L'INTERESSAT. ELS PAGAMENTS ORIGINALS S'HAN DE 
LLIURAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE. RECOMANEM FER UNA CÒPIA DE 

TOTS ELS PAGAMENTS REALITZATS 
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Benvolguda família, 

 

Primer de tot, donar-vos els nostres agraïments per la confiança que heu 
dipositat en nosaltres, perquè eduquem i instruïm els vostres fills i filles. 

 

L’educació exigeix la relació i el diàleg entre les famílies de l’alumnat i els 
professionals de l’educació amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu, per tant, 
considerem de la màxima rellevància la vostra implicació com a famílies en 
aquesta etapa educativa. 

 

Per aquest motiu, us convoquem a una reunió informativa del curs 2019-2020 
que tindrà lloc el dilluns 9 de setembre a les 19.00h. al pavelló de l’institut. 

 

En aquesta reunió, us volem donar a conèixer l’organització general del centre 
que hem disposat per tal d’ajudar en l’educació i la instrucció dels vostres fills i 
filles. També us volem informar del resultat de la feina planificada per crear un 
institut orientat cap a la millora i l’excel·lència del nostre alumnat. 

 

Pensem que la coneixença amb les persones i el professorat que atendrem els 
vostres fills i filles, escoltar les seves orientacions, compartir les vostres 
preocupacions i opinions sobre els assumptes que considereu oportuns, en un 
ambient d’afecte i de respecte, contribueix a establir una bona relació entre les 
famílies i el centre docent per poder assolir els objectius prioritaris del sistema 
educatiu. 

 

Desitjo que aquest curs escolar 2019-2020 s’assoleixin les fites i expectatives 
que tots desitgem. 

 

 

Atentament. 
L’equip directiu de l'Institut la Mitjana 

 
  



 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut La Mitjana 
Carrer Vicens Ximenis s/n 
25005 Lleida 

Tel. 973982370 
ins-lamitjana@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/ins-lamitjana 

 

  

Pàgina 15 de 20 

 

FULL DE PAGAMENT DEL MATERIAL  
 
 
Benvolguda família, 
 
Us informem que cal fer una aportació de 80€ en concepte de MATERIAL pel 
curs 2019-2020  
 
Aquest ingrés cal fer-lo al número de compte del Banc de Santander, fent 
constar el nom de l’alumne/a i concepte “MATERIAL”.  

 
 
Número de compte  del “Banc de Santander”:  

E S 1 0 0 0 4 9 4 4 6 2 5 0 2 6 1 0 0 0 3 7 1 4 
 
 
 

Cal retornar el justificant original de pagament bancari a la secretaria del 
centre.  

 
DATA LÍMIT 5 de juliol de 2019 

 
 

 

 
 
 
 
Atentament. 
L’equip directiu de l'Institut la Mitjana 
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FULL DE PAGAMENT DEL PAQUET DE 
SORTIDES ANUALS  

 
Benvolguda família, 
 
Us informem que cal fer una aportació de 90€ en concepte de PAQUET DE 
SORTIDES pel curs 2019-2020. 
 
L’AMPA realitzarà, amb posterioritat, una bonificació de 10 euros a tot 
l’alumnat que sigui soci de l’AMPA. 
 
Aquest ingrés cal fer-lo al número de compte del Banc de Santander, fent 
constar el nom de l’alumne/a i concepte “paquet de sortides”.  
 
Número de compte  del “Banc de Santander”:  

E S 1 0 0 0 4 9 4 4 6 2 5 0 2 6 1 0 0 0 3 7 1 4 
 
 

Cal retornar el justificant original de pagament bancari a la secretaria del 
centre.  

 
DATA LÍMIT 5 de juliol de 2019 

 
 

 

 

Totes les sortides i activitats que estan incloses en aquest "paquet" són 
curriculars i han estat proposades per els diferents departaments didàctics del 
centre per completar l'aprenentatge de manera més flexible, variat i motivador. 
Aquesta gestió agrupada de sortides facilita l'organització i redueix els costos. 
 
L'alumnat que no pot assistir a una sortida, caldrà que ho justifiqui 
documentalment i poder demanar, si escau, la devolució de l'import de la 
sortida a final de curs. 
 
Les sortides excepcionals i les de llarga durada, no estan incloses en el paquet. 
 
Les sortides on cal diversos pagaments. Es retornarà el 40 % del primer 
pagament si hi ha causa justificada. Pels següents pagaments no es farà cap 
retorn, en cap cas, ja que el cost de l’activitat repercuteix en la resta d’alumnat, 
doncs les activitats programades s'han abonat per poder-les reservar. 

  
Atentament. 
L’equip directiu de l'Institut la Mitjana 
 
 



 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut La Mitjana 
Carrer Vicens Ximenis s/n 
25005 Lleida 

Tel. 973982370 
ins-lamitjana@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/ins-lamitjana 

 

  

Pàgina 17 de 20 

 

LLOGUER D’ARMARIETS PEL CURS 2019-2020 

 
Benvolgudes famílies,  

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos del servei d’ús dels armariets per 

part de l’alumnat pel curs 2019-2020 

Us adjuntem la normativa d’ús dels armariets. El preu per alumne per a 
aquest curs 2019-2020 és de 20 euros de lloguer més 10 euros de fiança. En 
total 30 euros. 

Per fer el pagament, cal fer l’ ingrés al compte corrent del Banc Santander 
ressenyat a sota; no oblideu d’anotar el nom i els cognoms de l’alumne/a 
 

Banc Santander: IBAN: ES10 0049 4462 5026 10003714 

Concepte: Lloguer d’armariets alumne/a:....... 

Import: 30€ 

 
Un cop efectuat el pagament, cal lliurar la còpia del justificant de l’ ingrés, 
degudament complimentat amb el nom i cognoms de l’alumne/a, juntament 
amb l’acceptació de la normativa d’ús signada a Consergeria.  
 
 
 
 
Atentament. 
L’equip directiu de l'Institut la Mitjana 
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NORMATIVA LLOGUER D’ARMARIETS      Curs 2019-2020 
 
El servei d’armariets de l´Institut la Mitjana de 
Lleida, té per objectiu facilitar a l’alumnat un lloc on 
guardar algunes de les seves pertinences durant  
el curs escolar en què es contracta el servei. 
L’usuari/a que contracta aquest servei es 
compromet a respectar aquesta normativa. Els 
armariets són propietat del centre i aquest, es 
reserva el dret a obrir-los en qualsevol moment per 
a  la seva supervisió. 

Qui pot fer servir els armariets?  

Qualsevol alumne/a matriculat a l´Institut durant el 
curs vigent pot llogar un armariet per a fer-ne ús 
atenent a aquesta normativa i pagant la quota de 
lloguer corresponent.  

Quant val el lloguer d’un armariet?  

La quota de lloguer per alumne/a és de 20€ i 10€ 
més en concepte de fiança que es tornaran a final 
de curs sempre i quan no hi hagi cap problema de 
desperfecte (pèrdua o trencament de clau, 
trencament del pany,...) en l’armariet.  

Com s’ha de sol•licitar? Dins el termini establert. 

Cal lliurar a Consergeria la còpia del justificant de l’ 
ingrés de la quota de lloguer, degudament 
complimentat amb el nom i cognoms de l’alumne/a, 
juntament amb l’acceptació de la normativa d’ús 
signada. Passat el termini establert, caldrà 
contactar amb Consergeria que, en funció de la 
disponibilitat de taquilles lliures, informarà del 
procediment a seguir per sol•licitar-ne el seu ús.  

Es pot compartir l’armariet amb algú?  

Els armariets són individuals i intransferibles. En el 
cas que un alumne deixi dipositar pertinences d’un 
altre company és responsabilitat sempre de 
l’alumne/a que ha fet el contracte del lloguer. 

Quants armariets es pot llogar?  

Cada alumne/a només podrà llogar un armariet per 
curs.  

Qui dóna la clau?  

Un cop sol•licitada i realitzada l’assignació del 
número d’ armariet a cada alumne/a, la clau serà 
lliurada per Consergeria.  

Quan acaba el contracte de lloguer?  

Durant els darrers dies de curs i amb data límit el 
dia 19 de juny de 2020, l’armariet haurà de ser 

buidat i s’haurà de retornar la clau a Consergeria. 
Una vegada es facin les comprovacions pertinents 
a l’estat de l’ armariet es farà el retorn dels 10€ de 
fiança.  

Què passa si en acabar el període contractat es 
deixa ple l’armariet?  

L’ armariet que no s’hagi buidat en el període 
establert, serà obert pel personal de l´Institut, no 
fent-se aquest responsable de la pèrdua d’alguna 
de les pertinences que en ella s’hi guardessin 

Què es pot i què no es pot guardar en un 
armariet?  

L’ús de l’armariet està limitat a material acadèmic 
(per exemple: llibres, quaderns, bossa educació 
física...) i també els àpats dels esbarjos 
(entrepans, sucs, aigües,...). Queda prohibit 
guardar qualsevol altre tipus de material.  

Quina responsabilitat té l’usuari/usuària?  

L’alumne/a que hagi llogat el servei d’ús d’un 
armariet es responsabilitzarà del seu estat, la clau i 
el compliment d’aquesta normativa.  

Què passa si es detecta que han robat?  

L´Institut no es fa responsable en cap cas dels 
possibles robatoris o furts, pèrdues de claus, o 
sostraccions dels objectes dipositats dins dels 
armariets. En tot cas, un cop sigui coneixedor 
d’aquests successos intentarà col•laborar en la 
seva resolució, però sense fer-se’n responsable.  

Què passa si es perd la clau?  

En cas de perdre la clau, l’alumne/a ho ha de 
comunicar immediatament a la Consergeria de 
l´Institut i s’haurà de fer càrrec de demanar la nova 
clau i, si s’escau, del canvi de pany. Aquest fet 
suposarà la pèrdua de la fiança i per tant a partir 

d’aquest moment l’alumne no disposarà de fiança 
per un nou incident. En el cas que es produeixi, 
l’alumne/a s’haurà de fer càrrec de les despeses 
derivades de la nova clau i, si s’escau, del canvi de 
pany. En el cas que l’alumne/a no acceptés la seva 
responsabilitat quedarà exclòs de poder fer ús del 
servei fins que es solucionés l’incident 

En quin horari es poden fer servir els 
armariets?  

Està estrictament prohibit fer-ne ús en horari entre 
classes. 

Què passarà si es detecta que se’n fa un mal ús 
o no es respecta la normativa?  

La Direcció de l´Institut es reserva el dret de donar 
de baixa el servei si té constància que es fa un mal 
ús o no es respecta la normativa, així com de 
posar les sancions que consideri oportunes que 
poden comportar el dret a no fer ús d’aquest servei 
per part de l’alumne/a durant el període que 
s’estimi oportú.  

 
 
 

□ Accepto la normativa del lloguer 

d’armariets. 
 
Signatura pare/mare/tutor/a: 
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Benvolgudes famílies, 
 
 
 
Us agrairíem que ens facilitéssiu la vostra adreça de correu electrònic per tal de passar-vos el formulari 
d’alta de soci de l’AMPA i poder-vos informar de totes les activitats que anirem fent al llarg del curs. 
 

 
Nom de l'alumne/a____________________________________________________________________ 

Nivell curs 2019/20:__________ 

Correu/s electrònic/s__________________________________________________________________ 

 

 

 

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a legal (llegible) i signatura 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Data: Lleida, _____/_____/_____ 

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

RESPONSABLE: AMPA Institut La Mitjana, G25726431, Vicenç Ximenis, s/n (25005 Lleida), 
ampa@ampainstitutlamitjana.cat. FINALITATS: Gestió de l'associació. Fomentar la relació i coordinació entre 
les famílies i el personal docent. Interlocució davant les administracions públiques. Informar i orientar als pares 
sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador, llibres de text, activitats extraescolars, etc.). 
Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar. Organitzar activitats formatives i soci-
culturals. LEGITIMACIÓ:  Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació. 
DESTINATARIS: Administració pública. Entitats necessàries per a l'execució d'activitats. Entitats bancàries 
pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars. CONSERVACIÓ: Durant l'acord de permanència a l'AMPA. 
Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de conservar per 
atendre possibles responsabilitats. DRETS: Tot interessat té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, 
oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals. On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit 
dirigit a les dades de contacte del Responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot 
presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).  

 




